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GRADA BEOGRADA
Година LXV Број 3

4. фебруар 2021. године

Градоначелник града Београда 4. фебруара 2021. године, на
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и
37/19), члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СМАЊЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „САВА ЦЕНТАР”,
БЕОГРАД УСЛЕД ТЕХНОЛОШКИХ, ЕКОНОМСКИХ И
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ПРОМЕНА
I. Даје се сагласност на Споразум о мерилима и критеријумима за смањење броја запослених у Јавном предузећу „Сава
Центар”, Београд услед технолошких, економских и организационих промена, који је закључен 29. јануара 2021. године под
бр. 209, између Јавног предузећа „Сава Центар” из Београда и
Самосталног синдиката Јавног предузећа „Сава Центaр”.
II. Решење и Споразум из става I. решења објавити у
„Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 035-727/21-Г, 4. фебруара 2021. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу члана 67. став 1. Колективног уговора за
ЈП „Сава Центар” („Службени лист Града Београда”, број
98/18) и чл. 153–159. Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и
95/18), а у вези са чланом 179. став 5. тачка 1. Закона о раду,
ЈП „Сава центар”, Београд, као Послодавац са једне стране
и Самостални синдикат Сава Центар, као репрезентативни
синдикат са друге стране закључују

СПОРА ЗУМ
О МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СМАЊЕЊЕ
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП „САВА ЦЕНТАР”, БЕОГРАД
УСЛЕД ТЕХНОЛОШКИХ, ЕКОНОМСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ПРОМЕНА
Члан 1.
Овим споразумом утврђују се мерила, критеријуми, начин спровођења поступка решавања вишка запослених

Цена 265 динара

и исплата отпремнине запосленима по основу престанка
потребе за радом запослених на неодређено време, услед
технолошких, економских и организационих промена, у ЈП
„Сава центар”, Београд (у даљем тексту: Послодавац).
Овај споразум је основ за доношење програма решавања
вишка запослених и примењује се до доношења програма
решавања вишка запослених.
Члан 2.
Уговором о купопродаји непокретности, закљученим
31. децембра 2020. године, овереним под бројем ОПУ 14272020 од 31. децембра 2020. године, Град Београд је отуђио,
објекат пословних услуга – Центар Сава на Новом Београду, Милентија Поповића бр. 9 и истовремено је Решењем
заменика градоначелника бр. 463-7405/20-Г-01 од 14. децембра 2020. године стављено ван снаге Решење бр. 4633324/12-Г-01 од 18. јула 2012. године којим је објекат Центар
Сава дат на коришћење ЈП „Сава центар”.
Наведене околности из става 1. овог члана Споразума
произвеле су технолошке, економске и организационе промене у раду послодавца, што у смислу члана 153. Закона о
раду представља основ за доношење програма решавања
вишка запослених.
Члан 3.
На основу мерила и критеријума из овог споразума, послодавац ће донети програм решавања вишка запослених
и утврдити број запослених за чијим радом је престала потреба, који ће се нарочито путем добровољног изјашњавања прогласити вишком.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 4.
Обавеза послодавца је да упозна запослене о правима,
условима и висини отпремнине на коју запослени по овом
споразуму имају право по основу престанка радног односа.
Запосленима радни однос код послодавца у смислу овог
споразума престаје:
– на основу добровољно израженог опредељења, давањем сагласности за проглашење вишком запослених уз исплату отпремнине,
– на основу престанка потребе за радом запосленог у
складу са чланом 179. став 1. тачка 5. Закона о раду, проглашењем вишком запослених и отказом уговора о раду уз
исплату отпремнине.
Члан 5.
Право коришћења средстава намењених за отпремнине
по основу овог споразума имају сви запослени којима престане радни однос у складу са одредбама овог споразума, а од
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дана примене Споразума имају више од једне године до стицања права на један од услова за одлазак у старосну пензију
у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.
СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ ПОЛОЖАЈА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 6.
Запосленима који имају право на отпремнину у складу
са овим споразумом, висина отпремнине, сходно члану 66.
став 2. Колективног уговора („Службени лист Града Београда” број 98/18), не може бити нижа од збира трећине просечне зарадe за три месеца која претходе месецу у коме се
исплаћује отпремнина запосленом, за сваку навршену годину рада у радном односу код Послодавца.
Уколико је збир трећине зараде запосленог за сваку годину рада у радном односу код Послодавца мањи од
40.000,00 динара, Послодавац је дужан да запосленом из
става 1. овог члана исплати најмање 40.000,00 динара (четрдесетхиљададинара 00/100) за сваку навршену годину рада
у радном односу код Послодавца.
Финансијска средства намењена за исплату отпремнине обезбеђује Послодавац и иста су опредељена Програмом
пословања за 2021. годину, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-965/20-C од 29. децембра 2020. године.
Члан 7.
По престанку радног односа запослених за које је утврђено да су вишак, Послодавац не може на истим пословима
да запосли друго лице у складу са чланом 182. став 1. Закона о раду.
ПРАВО НА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Члан 8.
Запослени којима послодавац откаже уговор о раду због
престанка потребе за њиховим радом могу се пријавити
Националној служби за запошљавање и остварују:
– новчану накнаду;
– здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање у складу са законом;
– друга права у складу са законом.
Члан 9.
Овај споразум сматра се закљученим потписивањем од
стране директора ЈП „Сава Центар”, као Послодавца и Самосталног синдиката Сава Центар, а примењује се даном
објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 10.
Споразум објавити у „Службеном листу Града Београда”
по предходно добијеној сагласности градоначелника.
Члан 11.
Овај споразум сачињен је у шест једнаких примерака од
којих свака страна задржава по три примерка.
Самостални синдикат Јавно предузеће „Сава центар”
ЈП „Сава центар”
Број 209
Број 209
Београд, 29. јануара
Београд, 29. јануара 2021. године
2021. године
Председник
В.д. директора
Миленко Мојсиловић, ср. Проф. др Ђорђе Мазињанин, ср.
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Заменик начелника Градске управе Града Београда, секретар Секретаријата за спорт и омладину, 1. фебруара
2021. године, на основу члана 137. став 1. тачка 5. и члана
138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 10/16);
члана 26. став 2. и члана 53, Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16,
2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19
и 101/19); члана 3. став 1, тачка 5. и члана 13. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у
Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 57/13, 43/15,
96/16 и 85/19), донео је

ПРА ВИЛНИК
О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
БЕОГРАДА, БЕОГРАДСКИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ЕВРОПСКИМ ЛИГАМА, ЕВРОПСКИМ КУПОВИМА И РЕГИОНАЛНИМ
ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, критеријуми,
начин и поступак доделе средстава из буџета Града Београда, београдским спортским организацијама, које учествују
у европским лигама, европским куповима и регионалним
такмичењима.
Члан 2.
Додела средстава из буџета Града Београда, врши се по
поднетим захтевима београдских спортских организација,
за учествовању и за постигнуте резултате у европским и регионалним клупским такмичењима, у спортовима из прве
и друге категорије, према Правилнику о националној категоризацији спортова („Службени гласник РС”, број 12/17),
којим је одређен ранг спортских грана у Републици Србији.
Средства из буџета Града Београда, по поднетим захтевима спортских организација, додељују се спортским организацијама које испуњавају услове из овог правилника, и то
за следеће спортове:
1. кошарку;
2. одбојку;
3. рукомет;
4. ватерполо;
5. атлетику;
6. рвање;
7. стони тенис;
8. џудо;
9. куглање;
10. шах.
Члан 3.
Захтев за доделу средстава из буџета Града Београда,
могу да поднесу све београдске спортске организације које
имају седиште на територији града Београда, за учествовање и постигнуте резултате у европским лигама, европским
куповима и регионалним такмичењима, у спортовима из
члана 2. став 2, овог правилника.
Спортској организацији из става 1. овог члана, могу
бити додељена средства из буџета Града Београда, за учествовање у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима, ако се иста квалификовала за
учешће у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима, пласманом у Националној сениорској лиги (Шампионату).
Изузетно, право на финасирање имају и београдске
спортске организације које су у претходној такмичарској се-
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зони у европским и регионалним клупским такмичењима,
пласманом у истим стекли право учешћа у наредној сезони.
Члан 4.
Спортски савез Београда за сваку такмичарску сезону
доставља Секретаријату за спорт и омладину Градске управе Града Београда (у даљем тексту: Секретаријат), списак
београдских спортских организација које испуњавају услове за добијање средстава из буџета Града Београда, прописане овим правилником.
Спортски савез Београда доставља Секретаријату, списак из става 1. овог члана најкасније до 1. септембра текуће
календарске године.
Комисија за оцену програма у области спорта, доноси
одлуку о одобравању списка београдских спортских организација које испуњавају услове за добијање средстава из
буџета Града Београда за учествовање у европским лигама,
европским куповима и регионалним такмичењима.
Заменик начелника Градске управе Града Београда, секретар Секретаријата, за сваку такмичарску сезону, сачињава табелу која садржи назив такмичења, фазу такмичења
и остварен спортски резултат, као и висину средстава која
се могу доделити спортској организацији за спортове из
члана 2. став 2, овог правилника.
Табелу из став 4, овог члана, Секретаријат објављује на
званичном сајту Града Београда www.beograd.rs, у делу Градска управа – Секретаријат, 15 дана пре почетка такмичења,
а најкасније до 20. септембра текуће календарске године.
Висина средстава која се додељује из буџета Града Београда, зависи од гране спорта, ранга, фазе и оствареног резултата на такмичењу.
Члан 5.
Спортске организације које испуњавају услове за доделу
средстава из буџета Града Београда, у складу са одредбама
овог правилника, дужне су да Секретаријату, доставе следећу документацију:
1. Потврду за учешће на такмичењу европског, односно
регионалног ранга оверена од стране београдског гранског
спортског савеза;
2. Попуњен захтев за доделу средстава из буџета Града
Београда, београдских спортских организација које учествују у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима, оверен од стране националног
гранског савеза, на прописаном обрасцу (Образац 1). Прописани образац захтева за доделу средстава из буџета Града Београда, доступан је и може се преузети на званичној
страници града Београда www.beograd.rs, у делу Градска
управа – Секретаријат за спорт и омладину.
3. Потврду спортског центра или другог субјекта из које
је видљиво да београдска спортска организација која подноси захтев за добијање средстава из буџета Града Београда,
за учествовање у европским лигама, европским куповима
и регионалним такмичењима, нема дуговања према истом
спортском центру или другом субјекту, по основу закупа
термина за одигравање утакмица и тренинге.
Београдске спортске организације своје захтеве за добијање средстава из буџета Града Београда достављају Секретаријату, најкасније 30 дана пре почетка такмичења.
У случају да се спортска организација пласира у наредну
фазу такмичења доставља Секретаријату нови захтев за доделу средстава из буџета Града Београда, као и за сваку следећу
фазу такмичења у коју се спортска организација пласирала.
Члан 6.
Исплата одобрених средстава из буџета Града Београда,
на рачун спортске организације, вршће се етапно, у зави-
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сности од врсте, ранга, фазе такмичења и оствареног резултата и расположивих средстава у буџету Града Београда.
Уколико спортска организација у једној такмичарској
сезони учествује у више европских клупских такмичења и
у њима оствари изузетне спортске резултате, спортској организацији се могу одобрити додатна финансијска средства.
Уколико дође до промене система такмичења у европском клупском такмичењу у коме учествује спортска организација и тиме дође до повећања броја утакмица и
увећања трошкова који се односе на учешће спортске организације у европском клупском такмичењу, спортској организацији се могу одобрити додатна финансијска средства.
Члан 7.
Секретаријат ће, са спортском организацијом која испуњава услове из овог правилника, и којој буду одобрена
средства из буџета Града Београда за учествовање у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима, закључити уговор којим ће се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних страна.
Спортска организација дужна је да извештај о утрошку
исплаћених стредстава из буџета Града Београда, достави
Секретаријату на прописаном обрасцу.
Прописани образац извештаја о утрошку исплаћених
средстава (Образац 2), доступан је и може се преузети на
званичној страници Града Београда www.beograd.rs, у делу
Градска управа – Секретаријат за спорт и омладину.
У случају из члана 5. став 3. овог правилника, Секретаријат ће закључти нови уговор са спортском организацијом,
по новом одобреном захтеву, којим се спортска организација обраћа за додатна средстава из буџета Града Београда.
Члан 8.
Средства из буџета Града Београда, која спортска организација добије у складу са условима из овог правилника,
могу се користити за следеће намене:
– трошкови припрема београдских спортских организација, на територији Републике Србије, за одлазак на европска и регионална клупска такмичења (трошкови превоза,
трошкови смештаја и трошкови закупа термина за тренинге у спортским салама и спортским објектима у државној
својини);
– трошкови организације утакмице;
– трошкови смештаја спортске екипе и службених лица;
– трошкови превоза спортске екипе;
– трошкови закупа термина за одигравање утакмице;
– трошкови куповине опреме;
– трошкови за хонораре лица спортских стручњака и
стручњака у спорту, који учествују у реализацији програма;
– трошкови који се односе на судијске таксе и трошкове
службених лица ангажованих за време утакмице;
– трошкови банкарских провизија;
– трошкови лекарских прегледа спортиста;
– трошкови котизације екипе за учешће на такмичењу.
– други трошкови, до износа 5% одобрених средстава,
који су неопходни за реализацију програма.
Трошкови из става 1. овог члана детаљно су описани у
обрасцу извештаја о утрошку исплаћених средстава из члана 7. став 2 овог правилника.
Члан 9.
Спортској организацији која испуњава услове из овог
правилника, и којој су одобрена средства из буџета Града
Београда, за учествовање у европским лигама, европским
куповима и регионалним такмичењима, а која се одржавају
на територији града Београда, Секретаријат може уговором
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да услови да иста средства утроши искључиво за плаћање
трошкова закупа термина у спортским објектима у државној својини, а за одигравање утакмица и тренинга.
Члан 10.
Даном стапања на снагу овог правилника престају да
важе следећи правилници:
1. Правилник о критеријумима, условима и начину финансирања спортских организација за учешће и постигнуте
резултате у европским и регионалним клубским такмичењима („Службени лист Града Београда”, број 8/14);
2. Правилник о изменама и допунама Правилника о
критеријумима, условима и начину финансирања спортских организација за учешће и постигнуте резултате у
европским и регионалним клубским такмичењима („Службени лист Града Београда”, број 49/15);
3. Правилник о изменама и допунама правилника о критеријумима, условима и начину финансирања београдских
спортских организација за учешће и постигнуте резултате
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у европским лигама, европским куповима и регионалним
такмичењима („Службени лист Града Београда”, број 92/16);
4. Правилник о изменама и допунама правилника о критеријумима, условима и начину финансирања београдских
спортских организација за учешће и постигнуте резултате
у европским лигама, европским куповима и регионалним
такмичењима („Службени лист Града Београда”, број 11/17).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за спорт и омладину
Број ХХ-01-66-18/2021, 1. фебруара 2021. године
Заменик начелника Градске управе Града Београда,
секретар Секретаријата за спорт и омладину
Драгана Белојевић, ср.

САДРЖАЈ
Страна
Решење о давању сагласности на Споразум о мерилима и критеријумима за смањење броја запослених у Јавном
предузећу „Сава центар”, Београд услед технолошких, економских и организационих промена са Споразумом – – –
Правилник о условима, критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета Града Београда, београдским спортским организацијама које учествују у европским лигама, европским куповима и регионалним такмичењима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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